ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 12. 2. 2018
Zasedání zastupitelstva obce Těšovice bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou obce p. Jiřím
Halberštátem ( dále jako předsedající). Předsedající přivítal všechny přítomné občany.
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili následující členové zastupitelstva: p. Halberštát,
pí. Dundrová , pí. Hankerová a p. Kůta.
Omluvena: pí. Dušková, p. Pokorný
Neomluvena: pí. Klonfarová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Dundrovou a p. Kůtu a zapisovatelem pí.
Hankerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu pí. Dundrovou a p. Kůtu a
zapisovatelem pí. Hankerovou.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 1
Zastupitelstvo obce Těšovice určuje ověřovateli zápisu pí. Dundrovou a p. Kůtu a
zapisovatelem pí. Hankerovou.
1. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Těšovice včetně závěrečného účtu za
rok 2017
3. Účetní závěrka obce Těšovice za rok 2017
4. Informace o klidové zóně a změna ÚP
5. Rozpočtová změna 1/2018
6. Jednání o záměrech na prodej a pronájem pozemků
7. Schválení delegace starosty na VH Sokolovské Vodárenské
8. Diskuze
9. Návrh a schválení usnesení.
10. Závěr
Výsledek hlasování : Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se - nikdo
Usnesení bylo schváleno.

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Těšovice včetně závěrečného účtu za rok
2017
Starosta obce informuje přítomné občany, že zpráva o přezkumu hospodaření je vyvěšena
jak na desce Obecního úřadu, tak i na elektronické desce s tím, že závěry tohoto přezkumu
jsou, že veškeré hospodaření bylo v pořádku. Došlo pouze k jedné chybě - kvalifikace b)
z toho důvodu, že u dotace, kterou měla obec na místní komunikaci, veškeré věci, týkající se
vyvěšování na portál, měla na starost firma Olivius. Na portálu nebyl vyvěšen dodatek, který
vznikl tím, že byla prodražena stavba o 300.000,- Kč. Stalo se to tím, že stroje, které
pracovaly na místní komunikaci, musely přerušit práci přibližně na 2 měsíce. Za situace, kdy
se mohlo pokračovat v pracích na komunikaci, byly tyto práce prodraženy tím, že se musely
zvedat kanály atd. Přerušení práce proto stálo 300.000,- Kč, které musel Obecní úřad zaplatit
z prostředků obce. Bylo to dáno dodatkem až se zpožděním a tato smlouva nevisela na
portálu, tak jak měla viset, přezkum konstatoval, že se jedná o nedostatek, jde o menší chybu.
Muselo být uděláno nápravné opatření, které spočívalo v tom, že to firma Olivius dodatečně
zařadila na vývěskovou desku. Dotace byla proúčtována, obec obdržela nazpět částku
876.000,- Kč. Celkově stálo dílo 2.300.000,- Kč a těch 300.000,- Kč obec proplácela
z vlastních prostředků. Jinak přezkum byl absolutně v pořádku, ale to b) musíme zdůvodňovat
s tím, že jsme to vyvěsili na portál dodatečně přes firmu Olivius. Do usnesení je nutno dát, že
to nápravné opatření spočívá v tom, že je to vyvěšeno dodatečně a že by se to nemělo
opakovat.
Dále starosta obce sděluje, že byly vyvěšeny i výsledky hospodaření za rok 2017, vše je
v pořádku vyvěšeno na obou deskách obce. Po finanční stránce si obec vede dobře.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Těšovice projednalo závěrečný účet obce Těšovice včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2017 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením a to s výhradou, na základě nichž obec Těšovice přijala
k nápravě zjištěné chyby a nedostatku toto nápravné opatření :
Obec Těšovice bude postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
ustanovení § 219 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, tj. bude zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy o dílo uzavřené
na veřejné zakázky, jejichž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, včetně jejich změn a
dodatků, do 15 dnů od jejího uzavření.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 2
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Těšovice za rok 2017 včetně
zprávy o přezkumu hospodaření obce Těšovice za rok 2017 s výhradou a přijatým
nápravným opatřením.
3. Účetní závěrka Obce Těšovice za rok 2017.
Zastupitelstvo Obce Těšovice schválilo účetní závěrku sestavenou k 31.12.2017 a to :
Rozvahu - Aktiva ve výši 23 517 351,85 Kč a Pasiva ve výši 21 151 327,41 Kč,
Výkaz zisku a ztráty s výsledkem hospodaření k 31.12.2017 se ziskem ve výši 1 201 040,57
Kč.
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavená k 31.12.2017 jsou v tištěné podobě
založeny na Obecním úřadě v Těšovicích.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 3
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2017
4. Informace o klidové zóně a změna ÚP
Starosta obce informuje občany o klidové zóně a změně územního plánu. Klidová zóna se
nachází na pozemku č. 1335/1. Bylo vyvěšeno, že na tomto pozemku hodlá obec zřídit
klidovou zónu. Je to rozděleno do dvou etap. V současné době je udělána část na dotaci, tzn.
herní prvky, prvky pro děti, tzn., lanovka, lanové prolézačky a prvky, které budou sloužit pro
rekreaci. Toto bude umístěno na pozemku č. 1335/1, budou tam i dva altánky pro posezení.
Na to byla pořízena dotace s tím, že je na ni podána žádost, žádost byla podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj. V další části potom obec chce vybudovat víceúčelové hřiště
jak pro volejbal, tak i pro kopanou. Současné hřiště pro kopanou nevyhovuje. U hřiště pro
volejbal je záměr takový, že by se navezl písek, aby se dal hrát, dnes oblíbený, volejbal
plážový. V místě, kde býval hotel, chce obec zřídit odpočinkovou zónu pro opékání buřtů, či
odpočinek. Hřiště pro malou kopanou by mělo sloužit i pro jiné celky, jde o to, aby celek,
který reprezentuje v kopané obec Těšovice, si nemusel pronajímat hřiště jinde, je to velmi

drahé. Žádost o dotaci na herní prvky a lanovku je někde v řádu 400.000,- Kč, protože
nejvyšší cena je do 400.000,- Kč. Obec bude muset doplatit nějaké prostředky ze svého
rozpočtu, protože bude nutné udělat i nějaké terénní úpravy, První etapa by měla být
v rozsahu kolem 600.000,- Kč.
Další částí tohoto bodu je úprava územního plánu. Bylo zjištěno, že při pořizování územního
plánu, bylo do tohoto plánu zařazeno, to co tam nikdy být nemělo, a to jsou zahrádky lidí ze
Sokolova. Tito lidé kupovali od pozemkového úřadu 1 m 2 pozemku za 2,- nebo 3,- Kč.
Hodnota těchto pozemků by nyní vzrostla na 1.000,- Kč za 1 m 2. Toto bylo „propašováno“ do
územního plánu. Bylo hovořeno s paní inženýrkou Kaskovou, jak zjednat nápravu celé
situace, paní inženýrka napsala obci dobrozdání s návrhem řešení celé situace. Bude nutno na
Městském úřadu v Sokolově podat žádost. Budeme dnes v první fázi hlasovat o tom, zda
zastupitelstvo schvaluje žádost o posouzení návrhu na pořízení změny číslo 1 územního plánu
obce Těšovice, tzn. zastupitelstvo se musí dnes dohodnout, zda tu žádost na Městský úřad dá.
Inženýrka Kasková je autorkou územního plánu obce. Stalo se to, že místo pozemku č.
3998/1, jedná se o velikou zelenou plochu, kterou měla obec celou obdržet od Pozemkového
úřadu na výstavbu rodinných domů, tak obec obdržela, nebo obdrží 4 ha, což je pouze cíp a
zbytek zůstává jako rezerva na další časy, ale v majetku Pozemkového úřadu, nikoliv obce
Těšovice a je to na úkor 4 ha zahrádek, které jsou v obci Těšovice. Paní inženýrka tvrdila, že
když pořizovali územní plán, předpokládali, že obec tyto zahrádky vykoupí od zahrádkářů.
Územní plán je schválený od roku 2015. Paní inženýrka Kasková zaslala obci návrh na řešení
situace, jinak se k tomu blíže nevyjádřila. Starosta obce sděluje, že pokud obec neprojde
s tímto návrhem na změnu, tak v tom případě bude celá věc předána právníkovi obce k řešení.
Jediné možné řešení je, že se musí ponechat to, co je dané, ne jak je územní plán, ale co je
dané. Odjakživa zde byly zahrádky a je tam cirka stovka zahrádkářů na ploše 4 ha. Takové
řešení, že by obec odkupovala od zahrádkářů jejich zahrádky je zcela nereálné, jelikož na to
obec nebude mít finanční prostředky. Proto bychom měli zadání územního plánu, které bylo
zadané starostou obce téhle záležitosti územního plánu bylo č. 3998/1, což se rovná 8,9 ha.To
bylo zadání, to, že chceme zastavět a chceme tam další občany pro obec Těšovice. Nikdy
nebylo dáno zadání, že tam budou zahrádky. Návrh od paní inženýrky Kaskové zní, že by
obec Těšovice měla jít zažádat o změnu číslo 1 současného územního plánu obce Těšovice.
Obec čekala na Nový rok, protože vešla v platnost novela, že změna územního plánu
takového charakteru by se měla dát udělat ve zrychleném řízení, tzn., že by se taková změna
měla stihnout do doby fungování současného zastupitelstva. Starosta obce trvá na tom, aby
byly provedeny nezvratné kroky k tomu, aby bylo v územním plánu to, co opravdu mělo být,
protože takto tam zbývá louka a v rohu je cíp 4 ha, kde máme od Pozemkového úřadu příslib,
že nám ho bezplatně převedou. Starosta obce se dotazuje zastupitelstva obce, zda souhlasí
s tím, aby byla podána žádost na Městský úřad v Sokolově s tímto zdůvodněním paní
architektky Kaskové a zároveň požádat o zrychlené řízení, tak, aby se vše stihlo do října roku
2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byla podána žádost na Městský úřad
v Sokolově se zdůvodněním paní inženýrky Kaskové a zároveň, aby bylo požádáno o

zrychlené řízení. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vytvoření klidové zóny na
pozemku 1335/1.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 4
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byla podána žádost na Městský úřad v Sokolově
se zdůvodněním paní inženýrky Kaskové a zároveň, aby bylo požádáno o zrychlené
řízení. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vytvoření klidové zóny na pozemku
1335/1.
5. Rozpočtová změna č. 1/2018
Starosta seznámil občany obce s tím, že předkládá rozpočtovou změnu č.1/2018, ale
taky bylo přislíbeno, že v případě, že pokud dojde do konce roku 2017 k nějaké změně od
5. 12. 2017 do konce roku 2017, tak bude sdělena. Sdělil, že došlo ke změně rozpočtové
změny č. 5/2017 v rozmezí od 5. 12. 2017 do konce roku 2017, a to tak že, obec obdržela na
svůj účet 867.980,- Kč. Jedná se o vyúčtování dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
Peníze přišly v mezidobí, kdy se tato změna měla ohlásit na budoucím zasedání, což je
zasedání dne 12. 2. 2018. Co se týče rozpočtové změny č. 1 pro letošní rok, tak tam obdržela
obec dotaci 27.000,- Kč na volby. Volby byly proúčtované, dnešního dne byla vrácena vratkou
částka 13.500,- Kč. Rozpočtová změna č. 1/2018 je součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rozpočtové změně č. 5/2017, kterou
obecní zastupitelstvo pověřilo k provedení starostu obce v období 5. 12. 2018 – 31. 12.
2017. Schváleno na zasedání obecního zastupitelstva dne 4. 12. 2017 usnesením
č. 94/2017.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rozpočtové změně č. 5/2017, kterou
obecní zastupitelstvo pověřilo k provedení starostu obce v období 5. 12. 2017 – 31. 12.
2017. Schváleno na zasedání obecního zastupitelstva dne 4. 12. 2017 usnesením
č. 94/2017.

6. Jednání o záměrech na prodej a pronájem pozemků
V tomto bodě seznamuje starosta obce občany, že obec obdržela dvě žádosti o pozemky, a
sice pana Cicka o odkup pozemku. Jedná se o pozemek, kde byla dříve hasičská zbrojnice.
Záměr na odkup byl řádně vyvěšen v období od 20. 11. 2017 do 10. 12. 2017. S panem
Cickem bude uzavřena kupní smlouva. Další je žádost o pronájem pozemku u domu paní
Dundrové, o který požádala dcera paní Dundrové. Záměr byl vyvěšen od 21. 11. 2017 do 12.
12. 2017. Jedná se o pozemek o velikosti 30 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku panu Cickovi a dále schvaluje pronájem
pozemku slečně Dundrové.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 6
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku panu Cickovi a dále schvaluje pronájem
pozemku slečně Dundrové.
7. Schválení delegace starosty na VH Sokolovské Vodárenské
Starosta informuje o tom, že vzhledem k tomu, že se v rámci Vodohospodářské společnosti
hodně děje, svolává se Valná hromada téměř každého čtvrt roku. Nyní je svolávána Valná
hromada hlavně z toho důvodu, že do celého regionu zasáhne polygon BMV. Týká se to
hlavně obcí Lomnice, Nivy a Boučí. Možná nějakým způsobem i dalších obcí.
Vodohospodářská společnost má přivést vodu pro polygon, proto potřebuje souhlas všech
členů. Zřejmě bude Vodohospodářská společnost i v rámci toho polygonu něco stavět. Valná
hromada je svolávána na 16. 2. 2018. Hlavním důvodem je ale výstavba toho polygonu BMV.
Vzhledem k tomu, že jsme členem, bude tam obhajovat stanovisko Vodohospodářské
společnosti. Obce Těšovice se to bezprostředně netýká. Valná hromada bude jednat hlavně o
přívodu vody, je to nemalá akce, ale je nutno ji dovézt pro polygon. Nemělo by to omezit
ostatní obce v tom, že by mělo dojít k poklesu vodního zdroje. Usnesení je v písemné formě a
je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice deleguje starostu Jiřího Halberštáta na Valnou hromadu
Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 16. 2. 2018.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 95/2018 – bod 7
Zastupitelstvo obce Těšovice deleguje starostu Jiřího Halberštáta na Valnou hromadu
Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 16. 2. 2018.
Dále starosta obce seznamuje přítomné občany s tím, že přišla smlouva o zřízení věcného
břemene. Jedná se o nějakou plynařskou záležitost, má se to dotýkat průchodu k lávce někde,
domnívá se, že jde o převod plynu. Je to prý vedeno pod vodou. Není jasný nákres, proto
obec bude požadovat vysvětlení, kam až bude zasahovat zábor a jakým způsobem toto chtějí
provádět. Nic takového v nákresu není. Smlouvu obec potvrzovat nebude. O smlouvě se
nebude hlasovat do té doby, než dojde k vysvětlení plynařů, jaké práce tam chtějí dělat.
Dále starosta obce informuje o tom, že od 1. 1. 2018 obec obdržela návrh na zvýšení
odměn členům obecního zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že jde o poslední rok práce
stávajícího zastupitelstva, starosta sděluje, že je pro to, aby zastupitelstvo obce přijalo
usnesení, že odměny zůstanou v současné výši, když nemá význam před zvolením nového
zastupitelstva výši odměn měnit. Nové zastupitelstvo nechť postupuje podle nové výše
odměn. Starosta obce dává hlasovat o svém návrhu, aby odměny zůstaly ve stávající výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje , že odměny neuvolněným členům
zastupitelstva se dle nařízení Vlády č. 318/2017 neupravují a zůstávají na stejné výši, jak
bylo stanoveno obecním zastupitelstvem dne 13. 4. 2015 usnesením č. 82/2015.
Výsledek hlasování: Pro – 4, Proti – nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2018 – bod 8
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje to, že odměny neuvolněným členům
zastupitelstva se dle nařízení Vlády č. 318/2017 neupravují a zůstávají na stejné výši, jak
bylo stanoveno obecním zastupitelstvem dne 13. 4. 2015 usnesením č. 82/2015.
8. Diskuze
Slečna Tatýrková uvádí, že pan starosta říkal, že na hřiště chce obec Těšovice dát písek.
Zdá se jí to nevhodné z důvodu udržovatelnosti hřiště. Uvádí, že by bylo lepší dát jiný
materiál, např. tartan. Lépe se udržuje. Dále uvádí, že na tento pozemek chodí divoká prasata,
takže písek by byl hned rozrytý. Tartan je odolnější, než písek.
Starosta obce sděluje, že obec uvažuje zatím o možnosti udělat hřiště pískové s tím, že
pokud chce obec dělat klidovou zónu, je zapotřebí zabránit vstupu divokých prasat na
pozemek. Určitě tam musí být plot, jelikož by bylo velmi nepříjemné, i kdyby vběhla na
tartan. Musí se tam dát takový plot, aby ta prasata přes to nemohla. V souvislosti s klidovou
zónou se bude muset řešit i točna. Obec měla pana Kuneše, který měl střelce, který směl
provádět odstřel divokých prasat, přijela paní z Městského úřadu, z odboru životního prostředí

a řešení viděla v tom, že bude muset pan Kuneš vybudovat posed na své zahradě a pokud
nebude posed, musí vybudovat bariéru mezi řekou a Královským Poříčím. Pan Kuneš se za
této situace o to přestal starat.
Pan Radek uvádí, že nepochopil jak je to, jestli je to smlouva o smlouvě budoucí.
Starosta odpovídá, že se jedná o smlouvu o zřízení věcného břemena. Nákres nás trochu
vyděsil. Chceme, aby společnost nákres vysvětlila.
Paní Šťastná se dotazuje, z čeho vzešel ten návrh na vybudování té klidové zóny. Kdo to
vymyslel, kdo to rozhodl. Jsou zde totiž 2 hřiště, která jsou minimálně využívaná. Nikdo se o
ně nestará, hřiště chátrají. Jedná se zejména o hřiště vzadu u točny, chodí tam minimálně dětí
a když, tak tam udělají nepořádek. Pokud se udělá další taková zóna, kdo to bude provozovat.
Nemá to žádný smysl.
Pan Kříženecký k tomu uvádí, že v obci přibylo hodně dětí, ale že děti se chovají k věcem
tak, že je rozbíjejí, prokoply již plot kolem hřiště, protože se hřiště zamyká. Plot raději
prokopnou, než aby si došly pro klíč. Děti si neumějí ničeho vážit, všechno rozbijí.
K tomu uvádí paní Šťastná, že si myslí, že klidová zóna nebude využitá, že tam chodí málo
lidí, že se již nedělají téměř žádné akce.
Starosta k tomu uvádí, že se jedná o budoucí lidi, kteří v obci přibývají.
Paní Šťastná k tomu uvádí, že je zapotřebí se zamyslet nad tím, co by se v obci mohlo
udělat jiného, že již dvě hřiště zde jsou, která nemají ani parametry. Není možné budovat další
hřiště jen proto, že je vyhlášená nějaká dotace. Zastaví se nějaký další pozemek, který by
mohl sloužit něčemu jinému. Neví, zda se zastupitelstvo zabývalo tím, že by mohlo oslovit
občany, aby dali nějaký svůj návrh na to, co by v obci mohlo být.
K tomu uvádí starosta obce, že agentura dělala anketu pro lidi, o co by měli zájem, co by
v obci chtěli. Přišlo celkem 16 anketních lístků, i přesto, že lístky byly dány do všech
domovních schránek. Anketa stále obec 20.000,- Kč.
Místostarosta k tomu uvádí, že nejde o nějaké další hřiště, ale že se obec snaží vrátit
k tomu, co v obci již bylo, na tomto pozemku vždy nějaká klidová zóna byla. Hřiště, které se
nachází za Obecním úřadem, je hřiště, které bylo přes ČEZ. Byla to jejich aktivita, která se
dala využít. Toto hřiště nikdy nebylo plánováno pro hraní malé kopané. Kdyby splňovalo tyto
podmínky, tak se zde malá kopaná dala hrát. ČEZ dělá tato hřiště po celé republice a mají je
rozměrově daná. Jde o to, že to hřiště nesplňuje podmínky pro hru malé kopané. Pokud jde o
zadní část Těšovic, jde o to zbudovat klidovou zónu pro to, aby se tam lidé zase začali
scházet, jak to již jednou bylo. Pořádalo se v Těšovicích spoustu akcí a chodilo sem spoustu
lidí. Klidová zóna tam již byla a obec chce, aby tam znovu byla. Nejde jen o hřiště.
Paní Šťastná se k tomu dotazuje, kdo se o tu klidovou zónu bude starat.
Místostarosta uvádí, že se uvidí, jakým způsobem to bude fungovat.
Paní Tatýrková se dotazuje, zda se jedná o 2 hřiště – hřiště na volejbal a hřiště na kopanou.
Jaké rozměry má hřiště na kopanou.

Starosta obce – 40 x 20 metrů. Dokud nebyl pozemek obce, chodilo tam hodně lidí,
v současné době už měli lidé zájem na tomto pozemku stavět, ale kde se lidé budou
rekreovat? Je zde mnoho kritických hlasů, ale nikdo nepřijde s konstruktivním návrhem.
V obci probíhala anketa směřovaná právě k tomu, co si lidé v obci přejí udělat. Zúčastnilo se
jí 16 lidí.
K tomu paní Šťastná uvádí, že se o tom již mluvilo na zastupitelstvu, že se všechny akce
zrušily proto, že sem chodilo hodně cizích lidí, dělali v obci nepořádek.
K tomu uvádí pan Kříženecký, že pokud dostal od sponzorů na nějakou akci sponzorský
dar, tak tyto lidi samozřejmě na akci pozval.
Starosta obce k tomu uvádí, že od něj nikdo neslyšel, že by rušil nějakou akci, lidé se
zúčastňovali akcí pro děti i dalších akcí jako např. „čarodějnic“, ale nikdy nikoho nevyhodil.
Bohužel v současné době nemají lidé o akce zájem. Obec začala opět organizovat Mikuláše
pro děti. Lidé buď nejsou doma, nebo nemají zájem, a to i přesto, že každý o akci dopředu ví.
Do práce se musejí zapojit hlavně mladí lidé, dělají to pro své děti.
Paní Tatýrková se dotazuje, zda, když bude v klidové zóně fotbalové hřiště, zda se tam
budou konat i tréninky.
Starosta obce odpovídá, že tam budou tréninky určitě.
Paní Tatýrková se dotazuje, kolikrát tam budou v týdnu tréninky.
Starosta obce odpovídá, že zřejmě tak 2x v týdnu. Je dobře, když se bude fotbalové hřiště
využívat. V současné době chodí naše děti hrát fotbal na hřiště do Královského Poříčí.
K tomu paní Tatýrková dodává, že hřiště bude blízko rodinných domků, děti tam budou
křičet, bude tam hluk a lidé si budou stěžovat.
K tomu starosta obce uvádí, že ho děti nikdy nerušily, že paní Tatýrková měla také malé
děti a nikoho nerušily, když si venku hrály.
K tomu uvádí pan Radek, že hřiště u Obecního úřadu není vhodné k hraní fotbalu pouze
proto, že tam jsou zdvihlé obrubníčky. Zde nachází jednoduché řešení v tom, že pokud by šlo
pouze o zdvihlé obrubníčky, tak ty by zbrousil. Zbrousil by to nějakou „flexou“ a určitě by to
nestálo statisíce, jako nové hřiště. Pokud je řeč o vybudování parametrového hřiště, jde o to,
jestli se ti kluci, kteří kopanou hrají, za rok nerozejdou. Jde o to, aby to hřiště bylo využité.
Pokud by ale šlo pouze o příležitostné hraní, což v klidové zóně předpokládá, neví, proč by si
ti kluci ten fotbal nemohli zahrát na stávajícím hřišti. Volil by spíše cestu sportovišť. Zde na
tom pískovém hřišti si děti hrají. Vzadu je hřiště už nepěkné, je to hřiště pro malé děti, bylo
by možná lepší jej zvětšit a dát tam i něco pro děti větší.
K tomu uvádí starosta obce, že tak to není, konzultoval to s pánem, který má na starost
malou kopanou a ten mu řekl, že rozměry hřiště jsou malé, že by se tam malá kopaná nevešla.
Dále starosta obce uvádí, že to říkal, již na začátku, když hovořil o klidové zóně, že obec chce
rozšířit stávající hřiště pro malé děti a dát tam nějaký lanový jehlan, lanovku, prostě něco pro
větší děti. Musí se v první řadě zabezpečit hřiště před prasaty, těžko je ale zabezpečíme před

vlastními dětmi. Zdevastování hřiště je špatná věc, ale udělaly to naše děti a bohužel na to
nereagoval jediný z rodičů. Děti viděl pan Zikmund, tak to zde řekl.
K tomu pan Radek uvádí, že v obci se nachází truhlář, že by chtělo se ho zeptat, kolik stojí
vybudování takových věcí necertifikovaných.
K tomu starosta obce uvádí, že hřiště musí být certifikované. Pokud by se něco někomu
stalo, tak v první řadě se zkoumá, zda je hřiště certifikováno.
K tomu uvádí místostarosta obcí, že téměř na všech hřištích je nějaký řád s uvedením toho,
kdo hřiště instaloval a kdo za ty prvky jako takové zodpovídá.
Dále rozvíjí diskuzi několik občanů naráz v tom směru, že by bylo možná lepší hřiště
nezamykat, protože pak by možná nebyla tak zničená, když by byla volně přístupná. Děti ničí
přístupové branky, dělají otvory do plotů, přelézají ploty, které jsou pak pokřivené atd.
K tomu uvádí slečna Tatýrková, že pokud se taková hřiště vybudují, budou mít určitě
využití, ale musí lidé o tom vědět. Musí se lidé „vyburcovat“, říct jim, že obec něco takového
vlastní a pak si myslí, že by tam chodili i lidé ze Sokolova. Hřiště na plážový volejbal je něco
úžasného, je to dnes velice moderní sport.
Ostatní občané k tomu uvádějí, že mladí lidé mají mobily, existují sociální sítě.
Starosta obce uvádí, že to je možné, ale, že se zapojit musí hlavně mladí lidé, nebo alespoň
přijít na zastupitelstvo a říct to zastupitelům.
K tomu uvádí místostarosta obce, že je zapotřebí hlavně začít, že mladí lidé si to mezi
sebou řeknou, že existuje něco nového, ale nechce tím říct, že osvěta by neměla být. Myslí si,
že pokud bude mít hřiště dobrý povrch, ať již na plážový volejbal, nebo tam bude tartan, že to
nakonec lidi přitáhne.
K tomu uvádí starosta obce, že Obecní úřad je jediná budova, která patří obci. Je to
nejvytíženější budova v celém kraji, ze začátku, když se začala půjčovat lidem, se lidé chovali
tak, že zde také ničili zařízení. Bylo nutno půjčování sálu dát řád a nyní je budova na několik
měsíců dopředu vytížená. Musí to ale začít právě u té ankety. Tak jako slouží sál Obecního
úřadu, měla by sloužit i sportoviště, či klidová zóna. Obec má v současné době 240 obyvatel a
přijdou další lidé, budou se stavět další trojdomky. V současné době mají Těšovice největší
zabydlenost, až za námi jsou další obce.
Dále se dotazuje paní Šťastná, uvádí, že již před měsícem říkala panu starostovi, že nejde
veřejné osvětlení naproti Pickům. Ptá se, zda se s tím již něco dělalo.
K tomu starosta obce uvádí, že tam již byla plošina, vyměnila se žárovka, ale zjistilo se, že
se jedná o opravu většího rázu. Měl již jednání s panem Vrbeníkem, který bydlí na zahrádkách
a má „50“. Jsou dohodnuti, že místo pana Petříka se bude starat o veřejné osvětlení pan
Vrbeník. Nemůže tam pustit někoho, kdo tu „50“ nemá.
K tomu uvádí paní Šťastná, že to jí pan starosta říkal již před měsícem.
K tomu uvádí starosta obce, že ta plošina tam již byla.

K tomu uvádí místostarosta obce, že plošina tam již byla, že se osvětlení zkusilo opravit,
nepodařilo se to, plošina tam pojede znovu.
K tomu uvádí starosta obce, že je hrozné, že když ze 40 lamp, které jsou v obci, nesvítí
jedna lampa, tak je z toho pobouření.
K tomu uvádí paní Šťastná, že ta lampa tam nesvítí od podzimu.
Starosta obce se dotazuje paní Šťastné, zda tam vidí.
Paní Šťastná uvádí, že nevidí, a že kdyby to nevadilo, nebude se ozývat.
K tomu uvádí pan starosta, že o 20 metrů dále světlo svítí. Jsou obce, kde o půlnoci světla
vypínají. Obec Těšovice svítí a tak si myslí, že pokud někde nesvítí jedno jediné světlo, že
ihned není zapotřebí najímat plošinu, aby okamžitě závadu odstranila. Myslí si, že na vesnici
se nic nestane, když tam jedna lampa nesvítí.
Dále se dotazuje paní Šťastná, zda vlastní obec nějaký zápis od člověka, který lampu
kontroval, o jaký se jedná problém.
Starosta obce odpovídá, že dotyčný člověk byl vyměnit žárovku.
Paní Šťastná se opětovně dotazuje na to, zda má obec nějaký zápis o tom, že se jedná o
nějaký větší problém, než vyměnit žárovku. Dále uvádí, že zde vidí problém v tom, že pan
starosta nechce, aby to světlo dále svítilo.
Starosta obce odpovídá, že to nepochopil, jak to paní Šťastná myslela.
Paní Šťastná odpovídá, že jí teď takovým způsobem odpovídá. Dále uvádí, že obci dá
písemně, že chce, aby ta lampa svítila, aby se o to obec nějakým způsobem postarala.
K tomu pan starosta uvádí, jestli stačí paní Šťastné, že jí odpoví ihned s tím, že jí napíše, že
při poruše např. tří lamp, přijede člověk, který to opraví.
K tomu uvádí paní Šťastná, že to nechá asi až na další zastupitelstvo.
Poté starosta obce končí zasedání zastupitelstva.
V Těšovicích dne 16. 2. 2018
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